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Kritériá na zaradenie športovcov do systémov vrcholového tenisu a talentovanej mládeže 

 
 
A. Systém vrcholového tenisu 
 
 
1. Zaradenie do NTC – zväzového centra prípravy mládeže 
 

a) športovci, ktorí v roku 2017 dosiahli vek 22 rokov a menej, ktorí k termínu 30.09.2017 spĺňajú niektoré 
z nasledovných kritérií: 

1. športovci, ktorí k 30.09.2017 na dvojhrovom rebríčku (ATP, WTA), resp. na ITF rebríčku juniorov 
dosiahnu nasledovné umiestnenie:   

     muži, juniori    ženy, juniorky 
 22r.- 1995   300 ATP    200 WTA  
 21r.- 1996   400 ATP    250 WTA 

20r.- 1997       500 ATP    300 WTA 
19r.- 1998       700 ATP    350 WTA 
18r.- 1999       900 ATP,30ITF    400WTA,30 ITF 
17r.- 2000       1200 ATP,80 ITF   500WTA,50 ITF 
16r.- 2001              -, 150 ITF    - , 80 ITF 
15r.- 2002                  -, 400ITF    -, 100 ITF 

 
2. športovci, ktorí na juniorských ME jednotlivcov do 16 a do 18r. získajú medailu vo dvojhre a kritériá 

uvedené v bode 1 nespĺňajú nie viac ako o 25% 

3. športovci, ktorí sa na grandslamovom turnaji prebojujú do štvrťfinále dvojhry a kritériá uvedené 
v bode 1 nespĺňajú nie viac ako o 25% 

4. športovci - členovia tímov do 16 a 18 r., ktorí skončili na ME či MS družstiev do 3.miesta a kritériá 
uvedené v bode 1 nespĺňajú nie viac ako o 25% 

5. športovci, u ktorých na základe rozhodnutia Trénerskej rady STZ je vysoký predpoklad dosahovania 
úspešných medzinárodných výsledkov. 

b) športovci s uzatvorenou zmluvou o zaradení do NTC z predchádzajúceho obdobia po vyhodnotení 
plnenia výkonnostných cieľov na rok 2017 

c) športovci - reprezentanti Davis Cupu a Fed Cupu s podpísanou zmluvou o reprezentácii v Davis Cupe, 
resp. Fed Cupe pre rok 2018, ktorí sami majú záujem pôsobiť v NTC. Zmluvné podmienky sa budú 
špecifikovať individuálne. 

 
 
 2. Individuálna zväzová podpora vybraných športovcov 
   
  Do individuálnej zväzovej podpory vybraných športovcov môžu byť zaradení športovci, ktorí v roku 

2017 dosiahli vek 22 rokov a menej a ktorí k termínu 30.9.2017 spĺňajú kritériá na zaradenie do NTC podľa 
bodu 1.a), ale v NTC v r.2018 pôsobiť nebudú. 

  STZ týchto športovcov podporí finančnou čiastkou vo výške: 

a) ktorá sa rovná sume priemerného príspevku na športovca NTC v r.2016 zníženého o odvody. Výška 
príspevkov na jednotlivých športovcov NTC za rok 2016 je uvedená na oficiálnej webovej stránke STZ. 
Podmienkou takejto podpory je uzatvorenie zmluvy športovca s STZ so záväzkami o reprezentácii 
rovnakými ako športovci NTC a marketingovými právami STZ na športovca. 
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b) ktorá sa rovná 70% sumy priemerného príspevku na športovca NTC v r.2016 zníženého o odvody. 
Podmienkou je uzatvorenie zmluvy športovca s STZ so záväzkami o reprezentácii rovnakými ako 
športovci NTC. 

  
 3. Zaradenie do juniorskej a žiackej reprezentácie 

 
Do juniorskej a žiackej reprezentácie môžu byť zaradení športovci, ktorí v r.2018 môžu hrať v kategórii 
mládeže a  ktorí k termínu 30.9.2017 spĺňajú niektoré z nasledovných kritérií: 

1. športovci zaradení v juniorskom rebríčku ITF do 100.miesta 
2. športovci zaradení do žiackeho rebríčka EJT do 50.miesta 
3. športovci - majstri SR vo dvojhre v kategórii do 14, 16, 18 r. na otvorených dvorcoch 
4. prví dvaja športovci v redukovaných ročníkových rebríčkoch SR vo veku 12-17 r. 
5. športovci s predpokladom dosahovania úspešných medzinárodných výsledkov, na základe návrhu 

Trénerskej rady STZ  

 
 
 B. Systém talentovanej mládeže 
 
 

1) Do systému talentovanej mládeže budú zaradení všetci športovci, ktorí spĺňajú kritériá finančnej 
podpory. Finančný príspevok vo výške 2 až 5 tis. € bude vyplatený pre najlepších športovcov 
v jednotlivých ročníkoch podľa poradia v celoštátnom rebríčku. Pre športovcov vo veku 19 a 20 rokov sa 
príspevok vyplatí športovcom podľa umiestnenia na dvojhrovom rebríčku ATP a WTA, pokiaľ sú na týchto 
rebríčkoch do 1000.miesta. Až na ďalších miestach budú športovci, zaradení podľa celoštátneho rebríčka. 
Počty podporovaných športovcov a ročná výška podpory sú nasledovné: 

12 roční   10 chlapcov  a  10 dievčat    á  2.000€ 
13 roční   10 chlapcov  a  10 dievčat    á  2.000€ 
14 roční   10 chlapcov  a  10 dievčat      á  2.000€ 
15 roční   10 chlapcov  a  10 dievčat    á  3.000€ 
16 roční     8 chlapcov  a    8 dievčat      á  3.000€ 
17 roční     8 chlapcov  a    8 dievčat      á  4.000€ 
18 roční     8 chlapcov  a    8 dievčat      á  4.000€ 
19 roční     5 chlapcov  a    5 dievčat    á  5.000€ 
20 roční     5 chlapcov  a    5 dievčat    á  5.000€ 

2) Maximálny počet podporených športovcov je 148 a maximálna teoretická celková výška príspevku je 
456.000€. Veľa športovcov sa nachádza vo viac ako jednom ročníkovom rebríčku. V tomto prípade sa u 
športovca berie najlepšie umiestnenie v najvyššej vekovej kategórii, za ktorú má nárok na najvyšší 
finančný príspevok.  Poradie a počet ocenených športovcov sa už potom neposúva na športovcov, 
umiestnených na nižších priečkach v ročníkovom rebríčku. Pri takto redukovanom počte športovcov je 
predpoklad podpory cca 100 športovcov pri celkovom objeme finančných príspevkov cca 300.000€ 
ročne. Ak sú v ročníkovom rebríčku zaradení aj mladší športovci s nižším rokom narodenia, poradie 
zaradených športovcov sa už neposúva na nižšie priečky. Počty športovcov uvedené v tabuľke sú 
uvedené ako maximálne, reálne bude zaradených menej športovcov (z dôvodu opakovanej účasti 
športovcov vo viacerých ročníkových rebríčkoch). 

3) Do systému talentovanej mládeže (s výškou podpory podľa veku športovca) môžu byť po rozhodnutí 
Trénerskej rady zaradení aj športovci s predpokladom dosahovania dobrých výsledkov, ktorí 
z objektívnych dôvodov nedosiahli v posudzovanom roku hodnotené umiestnenie. 

   
 C. Spoločné ustanovenia. 
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1) Športovci zaradení do systému vrcholového tenisu (A.) budú v informačnom systéme MŠVVaŠ SR 
zaradení do skupiny vrcholových športovcov.  

2) Športovci spĺňajúci kritériá na zaradenie do systému talentovanej mládeže (B.), ktorí ale nesplnili kritériá 
na zaradenie do systému vrcholového tenisu (A.)  budú v informačnom systéme MŠVVaŠ SR zaradení do 
skupiny talentovaných športovcov. 

3) STZ v zmysle §4, ods. 5) Zákona č.440/2016 Z.z. o športe stanovuje nasledovný vekový limit pre 
športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov : 

a) športovci s finančným príspevkom jednotlivcom (podľa bodu B.) do veku 21 rokov, 

b) športovci, ktorí spĺňajú kritériá na zaradenie do zväzového centra prípravy mládeže (NTC) do 
veku 23 rokov (v zmysle osobitného Štatútu). 

Pre účely zaradenia do zoznamu sa posudzuje rok, v ktorom športovec dosiahne stanovený vek. 

4) V prípade individuálnej zväzovej podpory vybraných športovcov (A.2) alebo v prípade zaradenia 
športovca do systému talentovanej mládeže (3), ak ide o minimálne druhý rok podpory a finančného 
príspevku zo strany STZ pre športovca, sa športovec, ktorý dosiahol 18 rokov zmluvne zaviaže, že 
v prípade požiadavky kapitána oznámenej min. 10 dní vopred bude reprezentovať Slovensko v Davis 
Cupe / Fed Cupe a to kedykoľvek až do konca kalendárneho roku, v ktorom dosiahne vek 35 rokov.  
Podmienky reprezentácie v zápasoch Davis Cupu / Fed Cupu môžu byť bližšie uvedené v osobitnej 
zmluve o účasti v reprezentačnom družstve pre Davis Cup / Fed Cup na príslušný rok. V prípade 
zaradenia do NTC (A.1) sa športovec zaviaže k záväzku reprezentovať Slovensko (uvedenom v prvej vete 
tohto bodu) už pri podpise Zmluvy o zaradení do NTC aj v prvom roku podpory. 

5) Obdobie podpory športovca zo strany STZ na sezónu 2018 je nasledovné : 
a) športovci zaradení do systému talentovanej mládeže (B) : od 1.11.2017 do 31.10.2018.  
b) športovci zaradení do individuálnej podpory vybraných športovcov (A.2) : od 1.12.2017 do 

30.11.2018 

6) Finančný príspevok športovcom na sezónu 2018 bude vyplácaný štvrťročne k 31.1.2018, 30.4.2018, 
31.7.2018 a 31.10.2018. Podmienkou je podpis zmluvy medzi STZ a športovcom. Poskytnuté finančné 
prostriedky podliehajú vyúčtovaniu zo strany ich príjemcu. Ak športovec nezašle na STZ najneskôr do 
30.11.2018 vyúčtovanie, jeho nárok na finančný príspevok, resp. na jeho nevyúčtovanú časť zaniká. 
Bližšie podmienky použitia a vyúčtovania príspevku ustanoví zmluva. 

7) V prípade písomného súhlasu športovca (resp. jeho zákonného zástupcu) a klubu, ktorého je členom, 
môže byť finančný príspevok pre športovca vyplatený priamo príslušnému klubu, so zachovaním účelu 
použitia finančného príspevku na zabezpečenie športovej prípravy, tréningovej činnosti a účasti 
športovca na tenisových turnajoch. 

8) Výška celkového finančného príspevku vyčleneného na podporu športovcom na nasledujúce obdobia 
podlieha schváleniu VV STZ na zasadnutí najneskôr v mesiaci september. 

9) Rovnaký postup zaradenia športovcov do systémov vrcholového tenisu a talentovanej mládeže, 
schválenia, zisťovania parametrov a výpočtu výšky finančného príspevku pre športovcov s posunom 
obdobia o jeden rok platí aj pre nasledujúce roky.  

10) Z dôvodu duplicity rovnakej úpravy sa zrušuje časť B. predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného 
príspevku tenisovým klubom a jednotlivcom STZ od tenisovej sezóny 2018, číslo predpisu 
2017/VV0922/014. 

11) Tieto Kritériá schválil VV STZ na svojom zasadnutí dňa 27.10.2017 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2017. 
Jeho schválením strácajú platnosť pôvodné predpisy upravujúce túto problematiku. 

Prílohy: 
1) Zmluva o finančnom príspevku pre športovca (Vzor) – 1.rok podpory, resp. do 18 rokov 
2) Zmluva o finančnom príspevku pre športovca (Vzor) – 2.rok podpory, nad do 18 rokov 
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Zmluva o finančnom príspevku pre športovca č.2189.... (1.rok podpory, resp.do 18 rokov) 

uzatvorená podľa ust. §51 Občianskeho zákonníka 

 

 Čl. I.  Zmluvné strany 

 
1. ŠPORTOVEC: 
Meno a priezvisko :         
dátum narodenia :    krajina narodenia : 
rodné číslo :      štátna príslušnosť : 
Trvale bytom:    
Korešpondenčná adresa:   
Telefonický kontakt :    email:  
Samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov :  
Zastúpený zákonným zástupcom : (meno a priezvisko, vzťah) 
ďalej len „športovec“ 

a 
2. ORGANIZÁCIA : 
Názov :    Slovenský tenisový zväz 
IČO:    30811384 
DIČ:    2020888584 
Sídlo:    Príkopova 6, 83103 Bratislava 
Bankové spojenie:  Tatrabanka, a.s.,  číslo účtu: 262 583 8590  / 1100 
Zastúpený:   RNDr. Tibor Macko, prezident,  Ing. Igor Moška, generálny sekretár 
Zapísaný v registri :   občianskych združení MV SR pod č. VVS/1 – 900/90-36 
ďalej len „STZ“. 

 

Čl. II.  Predmet zmluvy 

 

1) STZ je nezávislým občianskym združením, ktorého základným poslaním je poskytovať všestrannú 
starostlivosť o rozvoj tenisového športu v SR. STZ zabezpečuje systém prípravy a podpory športovo-
talentovanej mládeže a reprezentantov v tenise. 

2) Športovec je na základe jeho doterajších výsledkov a postavenia v slovenskom tenisovom rebríčku 
dvojhry k 30.9.2017 podľa systému etenis.sk v zmysle osobitného predpisu (Kritériá na zaradenie 
športovcov do systémov vrcholového tenisu a talentovanej mládeže),  zaradený do zoznamu 
vrcholových alebo talentovaných športovcov. 

3) STZ má záujem podporovať športovca v jeho tréningovom procese a tenisovej kariére, a to za 
podmienok uvedených v tejto zmluve. 

4) Športovec má záujem o podporu zo strany STZ v jeho tréningovom procese a tenisovej kariére za 
podmienok uvedených v tejto zmluve. 

5) Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok vzájomnej spolupráce medzi STZ a športovcom. 

6) Športovec je v zmysle Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu (ZoPPUŠ) medzi Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠSR) Priamym realizátorom účelu určeného v ZoPPUŠ.   

 

Čl. III.  Zaradenie športovca do zoznamu talentovaných športovcov 

 

1) Zaradenie športovca do zoznamu talentovaných športovcov je dohodnuté na dobu určitú na 12 
kalendárnych mesiacov od 1.11.2017 do 31.10.2018. 
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2) Športovec prijíma zaradenie do zoznamu talentovaných športovcov a zaväzuje sa dodržiavať všetky 
povinnosti vzťahujúce sa na talentovaných športovcov v zmysle tejto zmluvy, ako aj v zmysle interných 
predpisov STZ a pokynov vydaných na základe týchto predpisov. 

3) Zaradenie športovca do zoznamu talentovaných športovcov zaniká: 

a) uplynutím dohodnutej doby (čl. III, ods.1 tejto zmluvy); 

b) písomnou dohodou zmluvných strán; 

c) vylúčením športovca zo zoznamu talentovaných športovcov zo strany STZ v prípade opakovaného 
porušovania povinností športovca, uvedených v čl. V. tejto Zmluvy. Zaradenie športovca 
v zozname talentovaných športovcov zanikne posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom 
bolo písomné oznámenie o vylúčení športovca doručené športovcovi. 

d) dňom zistenia pozitívneho testovania športovca na prítomnosť zakázaných podporných látok či 
iného porušenia antidopingových pravidiel športovcom, 

e) ukončením aktívnej športovej činnosti športovca, 

f) stratou spôsobilosti športovca ako prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle Zákona č.440/2015 
Z.z. o športe. 

 

 

Čl. IV.  Práva a povinnosti STZ 

 
1) STZ sa po dobu zaradenia športovca do zoznamu talentovaných športovcov zaväzuje : 

a) poskytnúť športovcovi finančný príspevok vo výške a za podmienok uvedených v Čl. VI. Zmluvy,   
b) uhradiť náklady na pravidelné lekárske prehliadky športovca 1x ročne v zmysle osobitného predpisu 

(Smernica STZ o spôsobe posudzovania zdravotnej spôsobilosti vrcholového a talentovaného 
športovca). Športovec súhlasí s poskytnutím informácií o svojom zdravotnom stave, ktoré majú vplyv 
na vykonávanie jeho tenisovej činnosti. 

2) STZ vedie kartu športovca, na ktorej eviduje všetky príspevky (náklady a výdavky) STZ vynaložené na 
podporu športovca a spojené s jeho športovou činnosťou. To všetko za celé obdobie platnosti tejto 
zmluvy a akýchkoľvek predchádzajúcich zmluvných vzťahov so STZ. 

3) STZ na úhradu nákladov na podporu športovca podľa tejto zmluvy použije príspevky poskytované najmä 
zo zdrojov od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Slovenského olympijského 
výboru (SOV) a Národného športového centra (NŠC) a aj vlastné zdroje. 

 
 

Čl. V.  Práva a povinnosti športovca 

 

1) Športovec je povinný počas svojej tenisovej kariéry rešpektovať Kódex správania v tenisových 
stretnutiach (zverejnený v športovo technických predpisoch STZ) a je povinný dodržiavať zásady slušného 
a profesionálneho správania sa talentovaného športovca a to tak v prípravnom období, samotných 
stretnutiach, ako aj pri vystupovaní na verejnosti. 

2) Po dobu zaradenia športovca do zoznamu talentovaných športovcov sa športovec ďalej zaväzuje: 

a) dodržiavať tréningovú disciplínu, správnu životosprávu, pripravovať sa na súťaže a je povinný 
rešpektovať pokyny a odporúčania trénerov, 

b) absolvovať ročne 1 komplexnú zdravotnú prehliadku na náklady STZ, 
c) prihlásiť sa a v prípade akceptácie štartovať na Majstrovstvách SR svojej vekovej kategórie v hale i na 

otvorených dvorcoch, 
d) zúčastniť sa v prípade nominácie STZ na ME a MS jednotlivcov alebo družstiev a podujatí Winter Cup,  

Summer Cup a Grandslam vo svojej kategórii, 
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e) nastúpiť vo všetkých zápasoch MSR družstiev a Extraligy za svoj materský klub, na ktoré bude 
materským klubom nominovaný, 

f) v prípade zaradenia do reprezentácie SR dodržiavať štatút mládežníckeho reprezentanta v tenise, 
zverejnený na www.stz.sk . 

3) Športovec je povinný dodržiavať všetky platné predpisy STZ, ITF, WADA a Antidopingovej agentúry SR, 
rešpektovať rozhodnutia ich orgánov a je povinný riadne a včas plniť svoje záväzky voči týmto 
organizáciám.  Športovec  je povinný dodržiavať povinnosti a plniť rozhodnutia a opatrenia v boji proti 
dopingu a negatívnym javom v športe. Športovec sa zaväzuje nezúčastňovať sa osobne ani 
prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v tenise. 

 

 

Čl. VI.  Finančný príspevok, vyúčtovanie a spôsob platby. 

 

 
1) STZ poskytne športovcovi po dobu jeho zaradenia do zoznamu talentovaných športovcov finančný 

príspevok za účelom zabezpečenia jeho športovej prípravy, tréningovej činnosti a účasti na tenisových 
turnajoch na obdobie zaradenia do zoznamu talentovaných športovcov v zmysle tejto zmluvy v celkovej 
výške x.000,- EUR.  

2) Športovec je povinný zriadiť samostatný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov, na ktorý 
bude STZ zasielať finančný príspevok podľa Čl. III. a ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

3) Finančný príspevok poukáže STZ na samostatný bankový účet športovca do 14 dní po predložení 
kompletného vyúčtovania a originálov príslušných dokladov v zmysle tohto článku. Výška štvrťročnej 
splátky finančného príspevku je vo výške maximálne ¼ finančného príspevku podľa bodu 1) tohto článku 

4) Športovec je povinný čerpať peniaze na výdavky len vo forme : i. prevodu zo  samostatného bankového 
účtu na účet dodávateľa, ii. výberom v hotovosti pri hotovostnej úhrade výdavku, iii. alebo aj prevodom 
finančných prostriedkov zo  samostatného bankového účtu športovca na iný bankový účet športovca, ak 
športovec pred poukázaním príspevku na samostatný bankový účet uhrádzal z vlastných finančných 
prostriedkov výdavky, na ktoré sa vzťahuje finančný príspevok podľa tejto zmluvy, najviac však do výšky 
určenej v tejto zmluve a takto použitých vlastných finančných prostriedkov. 

5) Športovec zašle STZ vyúčtovanie finančného príspevku vždy najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, 
nasledujúceho po skončení obdobia 3 mesiacov počas doby zaradenia do zoznamu talentovaných 
športovcov. (T.j. za obdobie 11/2017 – 01/2018 do 28.2.2018, za obdobie 02-04/2018 do 31.5.2018, za 
obdobie 05-07/2018 do 31.8.2018 a za obdobie 08-10/2018 do 30.11.2018). Športovec je oprávnený 
zaslať STZ vyúčtovanie aj spolu za viac trojmesačných období pozadu, ale nie neskôr ako do 30.11. 2018. 
V prípade, že športovec nezašle STZ do 30.11. 2018 vyúčtovanie finančného príspevku alebo jeho časti, 
jeho nárok na nevyúčtovanú časť finančného príspevku zaniká.  

6) Vyúčtovanie musí byť na tlačive STZ platnom pre rok 2018 (Príloha č.1) a podpísané športovcom, resp. 
jeho zákonným zástupcom. Vyúčtovanie bude obsahovať len doklady, ktoré sa vecne a časovo týkajú 
príslušného obdobia a ktoré boli uhradené do dňa zaslania vyúčtovania na STZ. Prílohu vyúčtovania 
tvoria originály všetkých účtovných dokladov uvedených vo vyúčtovaní, tj. : faktúra, spolu s príslušnou 
objednávkou (alebo zmluvou) a dokladom potvrdzujúcim jej úhradu (pokladničný doklad alebo bankový 
výpis), alebo doklad o úhrade výdavku z registračnej pokladne. Za obdobie 1.11.2017 – 31.1.2018 je 
možné vo vyúčtovaní uviesť len doklady, ktoré boli fyzicky uhradené po 1.1.2018. 

7) Športovec je povinný na vyzvanie STZ doplniť vyúčtovanie v zmysle bodov 5) a 6) o doplňujúce doklady 
a úzko spolupracovať so STZ v prípade kontroly použitia finančných prostriedkov zo strany štátnych 
orgánov. V prípade, že finančná kontrola preukáže rozpor predložených dokladov k vyúčtovaniu s 
účelom použitia finančných prostriedkov, resp. porušenie podmienok zmluvy, športovec sa zaväzuje 
vrátiť neuznanú časť finančných prostriedkov do 14 dní na bankový účet STZ na základe písomnej výzvy 
STZ.  
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8) Športovec sa zaväzuje spolupracovať so STZ na kontrole využitia poskytnutých finančných prostriedkov. 

9) Ak má športovec nárok na finančný príspevok za účasť v reprezentácii SR na rok 2018 v zmysle Štatútu 
mládežníckeho reprezentanta SR v tenise, STZ mu túto skutočnosť oznámi najneskôr do 10.10.2018. 
Mládežnícky reprezentant vyúčtuje STZ náklady na svoju prípravu za rok 2018 vo výške finančného 
príspevku za účasť v reprezentácii SR spolu s nákladmi za obdobie 08-10/2018 najneskôr do 30.11.2018. 

 

Čl. VII.  Sankcie 

 

1) Na porušenie povinnosti reprezentovať Slovensko na športových podujatiach sa vzťahujú ustanovenia 
Disciplinárneho poriadku STZ. 

2) Porušenie povinnosti reprezentovať Slovensko na športových podujatiach, vylúčenie z reprezentácie, 
pozastavenie alebo strata  štatútu mládežníckeho reprezentanta má za následok aj zrušenie poskytnutia 
finančného príspevku pre športovca ku dňu porušenia. 

 

 

Čl. VIII.  Platnosť a účinnosť zmluvy, trvanie zmluvy 

 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednou zmluvnou stranou.  

2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na dobu určitú na 12 kalendárnych mesiacov od 1.11.2017 do 
31.10.2018. 

3) Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá, smrťou 
športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, zánikom STZ bez právneho nástupcu, dohodou, alebo 
odstúpením od zmluvy. 

 

 

Čl. IX.  Záverečné ustanovenia 

 

1)  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú priamo upravené touto zmluvou, sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalších právnych predpisov platných na území 
SR. 

2)  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z realizácie, výkladu alebo ukončenia tejto 
zmluvy budú riešiť predovšetkým cestou dohody. Ak nie je vyriešenie sporu cestou dohody možné, môže 
sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť na miestny a vecne príslušný súd a riešiť spor súdnou cestou. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdneho sporu ohľadom ustanovení tejto zmluvy bude vecne a 
miestne príslušný súd podľa sídla STZ, ak to zákon nevylučuje. 

3)  Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy sú záväzné aj pre prípadných právnych nástupcov 
STZ. 

4)  Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou a po vzájomnej 
dohode oboch zmluvných strán. 

5)  Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v dôsledku zmeny či odlišného výkladu právnych predpisov alebo 
judikatúry súdu bude v niektorom z ustanovení tejto zmluvy nájdený dôvod neplatnosti právneho úkonu, 
zmluva ako celok naďalej platí, pričom za neplatnú bude možné považovať iba tú časť, ktorej sa dôvod 
neplatnosti priamo týka. Zmluvné strany sa zaväzujú toto ustanovenie doplniť či nahradiť novým 
dojednaním, ktoré bude zodpovedať aktuálnemu výkladu právnych predpisov a zmyslu a účelu tejto 
zmluvy. Pokiaľ v niektorých prípadoch nebude možné riešenie tu uvedené a zmluva by bola neplatná ako 
celok, zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne po tomto zistení uzavrieť novú zmluvu, v ktorej prípadný 
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dôvod neplatnosti bude odstránený a doposiaľ prijaté plnenia budú započítané na plnenie zmluvných 
strán podľa takejto novej zmluvy. Podmienky takejto novej zmluvy vychádzajú  pritom z pôvodnej zmluvy. 

6)  Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch origináloch, pre každú stranu po jednom, ktoré majú rovnakú 
platnosť. V prípade postupu podľa bodu 12) tohto článku je zmluva vyhotovená v 3 origináloch, pričom 
tretí originál obdrží klub.  Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku, a spravuje sa slovenským právnym 
poriadkom. 

7)  Zástupcovia oboch zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, že svoju vôľu 
uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok, že svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné a určité, 
preto ju na znak súhlasu podpisujú.  

8)  Športovec dáva podpisom tejto zmluvy výslovný súhlas STZ so spracovaním jeho osobitných osobných 
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to na účely plnenia predmetu tejto 
zmluvy. Súhlas je udelený na dobu trvania tejto zmluvy a ďalšie 3 roky po jej skončení. 

9)  Športovec berie na vedomie, že STZ uvedie jeho meno a údaje v zozname talentovaných športovcov, 
ktorý je povinný viesť a zverejniť v zmysle ustanovení §16, ods. 2, pís. d) Zákona č.440/2015 Z.z. o športe. 

10) STZ si vyhradzuje právo zredukovať finančný príspevok v prípade, že príde k zásadnej zmene v systéme 
fungovania prípravy talentovanej mládeže, resp. k zmene v systéme alebo výške prideľovania finančných 
prostriedkov zo strany MŠVVŠSR pre STZ. 

11) STZ si vyhradzuje právo zverejniť na internete (resp. stanoveným spôsobom) znenie tejto zmluvy alebo jej 
časti, zverejniť údaje alebo kópie z jednotlivých faktúr a vyúčtovaní a dokladov z vyúčtovaní, resp. 
zverejniť iné údaje v rozsahu a vo forme, určenej predpisom MŠVVaŠ SR, resp. určenej zmluvou 
o poskytnutí príspevku uznanému športu zo strany MŠVVaŠ SR pre STZ. 

12) V prípade písomného súhlasu športovca (resp. jeho zákonného zástupcu) a klubu, ktorého je členom, 
môže byť individuálny finančný príspevok pre športovca vyplatený priamo príslušnému klubu, so 
zachovaním účelu použitia finančného príspevku na zabezpečenie športovej prípravy, tréningovej činnosti 
a účasti športovca na tenisových turnajoch. Tento súhlas bude vyjadrený podpisom dodatku k tejto 
zmluve. 

 
Príloha č.1 : Formulár pre vyúčtovanie finančného príspevku. 

Príloha č.2 : Usmernenie pre použitie a vyúčtovanie finančných prostriedkov pre športovcov. 

 

V …………………………. dňa ……………………………….   V Bratislave,  dňa ………………………………  

 

…………………………………………………………………....  ………………………………………………………………….... 
športovec       STZ      
  
 
………………………………………………………………….... 
zákonný zástupca športovca 
(meno a priezvisko, vzťah, podpis) 
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Zmluva o finančnom príspevku pre športovca č.2189.... (nad 18 rokov) 
uzatvorená podľa ust. §51 Občianskeho zákonníka 

 

 Čl. I.  Zmluvné strany 

 
1. ŠPORTOVEC: 
Meno a priezvisko :         
dátum narodenia :    krajina narodenia : 
rodné číslo :      štátna príslušnosť : 
Trvale bytom:    
Korešpondenčná adresa:   
Telefonický kontakt :    email:  
Osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov :  
ďalej len „športovec“ 

a 
2. ORGANIZÁCIA : 
Názov :    Slovenský tenisový zväz 
IČO:    30811384 
DIČ:    2020888584 
Sídlo:    Príkopova 6, 83103 Bratislava 
Bankové spojenie:  Tatrabanka, a.s.,  číslo účtu: 262 583 8590  / 1100 
Zastúpený:   RNDr. Tibor Macko, prezident,  Ing. Igor Moška, generálny sekretár 
Zapísaný v registri :   občianskych združení MV SR pod č. VVS/1 – 900/90-36 
ďalej len „STZ“. 

 

Čl. II.  Predmet zmluvy 

 

1) STZ je nezávislým občianskym združením, ktorého základným poslaním je poskytovať všestrannú 
starostlivosť o rozvoj tenisového športu v SR. STZ zabezpečuje systém prípravy a podpory športovo-
talentovanej mládeže a reprezentantov v tenise. 

2) Športovec je na základe jeho doterajších výsledkov a postavenia v slovenskom tenisovom rebríčku 
dvojhry k 30.9.2017 podľa systému etenis.sk v zmysle osobitného predpisu (Kritériá na zaradenie 
športovcov do systémov vrcholového tenisu a talentovanej mládeže),  zaradený do zoznamu 
vrcholových alebo talentovaných športovcov. 

3) STZ má záujem podporovať športovca v jeho tréningovom procese a tenisovej kariére, a to za 
podmienok uvedených v tejto zmluve. 

4) Športovec má záujem o podporu zo strany STZ v jeho tréningovom procese a tenisovej kariére za 
podmienok uvedených v tejto zmluve. 

5) Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok vzájomnej spolupráce medzi STZ a športovcom. 

6) Športovec je v zmysle Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu (ZoPPUŠ) medzi Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠSR) Priamym realizátorom účelu určeného v ZoPPUŠ.   

 

Čl. III.  Zaradenie športovca do zoznamu talentovaných športovcov 

 

1) Zaradenie športovca do zoznamu talentovaných športovcov je dohodnuté na dobu určitú na 12 
kalendárnych mesiacov od 1.11.2017 do 31.10.2018. 
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2) Športovec prijíma zaradenie do zoznamu talentovaných športovcov a zaväzuje sa dodržiavať všetky 
povinnosti vzťahujúce sa na talentovaných športovcov v zmysle tejto zmluvy, ako aj v zmysle interných 
predpisov STZ a pokynov vydaných na základe týchto predpisov. 

3) Zaradenie športovca do zoznamu talentovaných športovcov zaniká: 

a) uplynutím dohodnutej doby (čl. III, ods.1 tejto zmluvy); 

b) písomnou dohodou zmluvných strán; 

c) vylúčením športovca zo zoznamu talentovaných športovcov zo strany STZ v prípade opakovaného 
porušovania povinností športovca, uvedených v čl. V. tejto Zmluvy. Zaradenie športovca 
v zozname talentovaných športovcov zanikne posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom 
bolo písomné oznámenie o vylúčení športovca doručené športovcovi. 

d) dňom zistenia pozitívneho testovania športovca na prítomnosť zakázaných podporných látok či 
iného porušenia antidopingových pravidiel športovcom, 

e) ukončením aktívnej športovej činnosti športovca, 

f)   stratou spôsobilosti športovca ako prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle Zákona č.440/2015 
Z.z. o športe. 

 

 

Čl. IV.  Práva a povinnosti STZ 

 
1) STZ sa po dobu zaradenia športovca do zoznamu talentovaných športovcov zaväzuje : 

a) poskytnúť športovcovi finančný príspevok vo výške a za podmienok uvedených v Čl. VI. Zmluvy,   
b) uhradiť náklady na pravidelné lekárske prehliadky športovca 1x ročne v zmysle osobitného predpisu 

(Smernica STZ o spôsobe posudzovania zdravotnej spôsobilosti vrcholového a talentovaného 
športovca).  Športovec súhlasí s poskytnutím informácií o svojom zdravotnom stave, ktoré majú 
vplyv na vykonávanie jeho tenisovej činnosti. 

2) STZ vedie kartu športovca, na ktorej eviduje všetky príspevky (náklady a výdavky) STZ vynaložené na 
podporu športovca a spojené s jeho športovou činnosťou. To všetko za celé obdobie platnosti tejto 
zmluvy a akýchkoľvek predchádzajúcich zmluvných vzťahov so STZ. 

3) STZ na úhradu nákladov na podporu športovca podľa tejto zmluvy použije príspevky poskytované najmä 
zo zdrojov od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Slovenského olympijského 
výboru (SOV) a Národného športového centra (NŠC) a aj vlastné zdroje. 

 
 

Čl. V.  Práva a povinnosti športovca 

 

1) Športovec je povinný počas svojej tenisovej kariéry rešpektovať Kódex správania v tenisových 
stretnutiach (zverejnený v športovo technických predpisoch STZ) a je povinný dodržiavať zásady slušného 
a profesionálneho správania sa talentovaného športovca a to tak v prípravnom období, samotných 
stretnutiach, ako aj pri vystupovaní na verejnosti. 

2) Po dobu zaradenia športovca do zoznamu talentovaných športovcov sa športovec ďalej zaväzuje: 

a) dodržiavať tréningovú disciplínu, správnu životosprávu, pripravovať sa na súťaže a je povinný 
rešpektovať pokyny a odporúčania trénerov, 

b) absolvovať ročne 1 komplexnú zdravotnú prehliadku na náklady STZ, 
c) prihlásiť sa a v prípade akceptácie štartovať na Majstrovstvách SR svojej vekovej kategórie v hale i na 

otvorených dvorcoch, 
d) nastúpiť vo všetkých zápasoch MSR družstiev a Extraligy za svoj materský klub, na ktoré bude 

materským klubom nominovaný, 
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3) Športovec sa zaväzuje v prípade požiadavky kapitána oznámenej min. 10 dní vopred reprezentovať 
Slovensko v Davis Cupe / Fed Cupe a to kedykoľvek po celú dobu trvania svojej tenisovej hráčskej kariéry 
(t.j. po dobu, kým je uvádzaný v rebríčku ATP / WTA dvojhry alebo štvorhry). V prípade nominácie 
športovca na reprezentačné stretnutia Davis Cupu / Fed Cupu v  ktoromkoľvek roku trvania platnosti 
tejto zmluvy, STZ sa zaväzuje vyplatiť športovcovi finančnú odmenu, ktorá bude vypočítaná z čiastky 
určenej pre členov reprezentačného tímu z prize money ITF určených pre tím. Finančná odmena 
prislúchajúca športovcovi sa vypočíta podľa systému rozdeľovania financií za účasť v Davis Cupe / Fed 
Cupe, s ktorým bude športovec oboznámený pri podpise Zmluvy o účasti v reprezentačnom tíme pre Fed 
Cup / Davis Cup pre príslušný rok.  Okrem tejto odmeny športovec nemá nárok na inú dodatočnú 
odmenu za reprezentačné stretnutie.  

4) Športovec sa zaväzuje v prípade splnenia kritérií štartu na olympijských hrách (OH) reprezentovať 
Slovensko na OH a to kedykoľvek po celú dobu trvania svojej tenisovej hráčskej kariéry. 

5) Športovec sa zaväzuje bezodkladne a pravdivo informovať STZ o všetkých okolnostiach dôležitých pre 
svoje záujmy, záujmy STZ a pre plnenie tejto zmluvy. 

6) Športovec je povinný dodržiavať všetky platné predpisy STZ, ITF, WADA a Antidopingovej agentúry SR, 
rešpektovať rozhodnutia ich orgánov a je povinný riadne a včas plniť svoje záväzky voči týmto 
organizáciám.  Športovec  je povinný dodržiavať povinnosti a plniť rozhodnutia a opatrenia v boji proti 
dopingu a negatívnym javom v športe. Športovec sa zaväzuje nezúčastňovať sa osobne ani 
prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v tenise. 

 

 

Čl. VI.  Finančný príspevok, vyúčtovanie a spôsob platby. 

 

 
1) STZ poskytne športovcovi po dobu jeho zaradenia do zoznamu talentovaných športovcov finančný 

príspevok za účelom zabezpečenia jeho športovej prípravy, tréningovej činnosti a účasti na tenisových 
turnajoch na obdobie zaradenia do zoznamu talentovaných športovcov v zmysle tejto zmluvy v celkovej 
výške x.000,- EUR.  

2) Športovec je povinný zriadiť samostatný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov, na ktorý 
bude STZ zasielať finančný príspevok podľa Čl. III. a ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

3) Finančný príspevok poukáže STZ na samostatný bankový účet športovca do 14 dní po predložení 
kompletného vyúčtovania a originálov príslušných dokladov v zmysle tohto článku. Výška štvrťročnej 
splátky finančného príspevku je vo výške maximálne ¼ finančného príspevku podľa bodu 1) tohto článku 

4) Športovec je povinný čerpať peniaze na výdavky len vo forme : i. prevodu zo samostatného bankového 
účtu na účet dodávateľa, ii. výberom v hotovosti pri hotovostnej úhrade výdavku, iii. alebo aj prevodom 
finančných prostriedkov zo samostatného bankového účtu športovca na iný bankový účet športovca, ak 
športovec pred poukázaním príspevku na samostatný bankový účet uhrádzal z vlastných finančných 
prostriedkov výdavky, na ktoré sa vzťahuje finančný príspevok podľa tejto zmluvy, najviac však do výšky 
určenej v tejto zmluve a takto použitých vlastných finančných prostriedkov. 

5) Športovec zašle STZ vyúčtovanie finančného príspevku vždy najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, 
nasledujúceho po skončení obdobia 3 mesiacov počas doby zaradenia do zoznamu talentovaných 
športovcov. (T.j. za obdobie 11/2017 – 01/2018 do 28.2.2018, za obdobie 02-04/2018 do 31.5.2018, za 
obdobie 05-07/2018 do 31.8.2018 a za obdobie 08-10/2018 do 30.11.2018). Športovec je oprávnený 
zaslať STZ vyúčtovanie aj spolu za viac trojmesačných období pozadu, ale nie neskôr ako do 30.11. 2018. 
V prípade, že športovec nezašle STZ do 30.11. 2018 vyúčtovanie finančného príspevku alebo jeho časti, 
jeho nárok na nevyúčtovanú časť finančného príspevku zaniká.  

6) Vyúčtovanie musí byť na tlačive STZ platnom pre rok 2018 (Príloha č.1) a podpísané športovcom, resp. 
jeho zákonným zástupcom. Vyúčtovanie bude obsahovať len doklady, ktoré sa vecne a časovo týkajú 
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príslušného obdobia a ktoré boli uhradené do dňa zaslania vyúčtovania na STZ. Prílohu vyúčtovania 
tvoria originály všetkých účtovných dokladov uvedených vo vyúčtovaní, tj. : faktúra, spolu s príslušnou 
objednávkou (alebo zmluvou) a dokladom potvrdzujúcim jej úhradu (pokladničný doklad alebo bankový 
výpis), alebo doklad o úhrade výdavku z registračnej pokladne. Za obdobie 1.11.2017 – 31.1.2018 je 
možné vo vyúčtovaní uviesť len doklady, ktoré boli fyzicky uhradené po 1.1.2018. 

7) Športovec je povinný na vyzvanie STZ doplniť vyúčtovanie v zmysle bodov 5) a 6) o doplňujúce doklady 
a úzko spolupracovať so STZ v prípade kontroly použitia finančných prostriedkov zo strany štátnych 
orgánov. V prípade, že finančná kontrola preukáže rozpor predložených dokladov k vyúčtovaniu s 
účelom použitia finančných prostriedkov, resp. porušenie podmienok zmluvy, športovec sa zaväzuje 
vrátiť neuznanú časť finančných prostriedkov do 14 dní na bankový účet STZ na základe písomnej výzvy 
STZ.  

8) Športovec sa zaväzuje spolupracovať so STZ na kontrole využitia poskytnutých finančných prostriedkov. 

9) Ak má športovec nárok na finančný príspevok za účasť v reprezentácii SR na rok 2018 v zmysle Štatútu 
mládežníckeho reprezentanta SR v tenise, STZ mu túto skutočnosť oznámi najneskôr do 10.10.2018. 
Mládežnícky reprezentant vyúčtuje STZ náklady na svoju prípravu za rok 2018 vo výške finančného 
príspevku za účasť v reprezentácii SR spolu s nákladmi za obdobie 08-10/2018 najneskôr do 30.11.2018. 

 

 

Čl. VII.  Sankcie 

 

1) V prípade neplnenia povinností športovca štartovať v reprezentačnom stretnutí Davis Cupu / Fed Cupu 
(čl. V., ods. 4 tejto Zmluvy), ak súčasne platí, že športovec nie je zranený alebo chorý, môže STZ 
požadovať od športovca zmluvnú pokutu vo výške 1,5-násobku všetkých príspevkov (nákladov 
a výdavkov) STZ vynaložených na podporu športovca a jeho športovej činnosti počas celej doby účinnosti 
tejto Zmluvy a predchádzajúcich Zmlúv, ktorých predmetom alebo výsledkom bola akákoľvek podpora 
športovej činnosti hráča zo strany STZ.  Zmluva zaniká zaplatením zmluvnej pokuty vo výške 1,5-násobku 
všetkých príspevkov (nákladov a výdavkov) STZ vynaložených na podporu športovca a jeho športovej 
činnosti počas celej doby účinnosti tejto Zmluvy a predchádzajúcich Zmlúv, ktorých predmetom alebo 
výsledkom bola akákoľvek podpora športovej činnosti hráča zo strany STZ. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta je splatná vždy do 30 dní po doručení výzvy na jej 
zaplatenie športovcovi, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet STZ. 

3) O pokute musí byť športovec informovaný písomne. Do 14 dní od písomného oznámenia o udelení 
pokuty sa športovec môže proti udeleniu pokuty, resp. jej výške odvolať. S konečnou platnosťou 
o pokute rozhodne VV STZ. Odvolanie športovca má odkladný účinok.  

4) Na porušenie povinnosti reprezentovať Slovensko na športových podujatiach sa vzťahujú aj ustanovenia 
Disciplinárneho poriadku STZ. 

5) Porušenie povinnosti reprezentovať Slovensko na športových podujatiach, vylúčenie z reprezentácie, 
pozastavenie alebo strata  štatútu reprezentanta má za následok aj zrušenie poskytnutia finančného 
príspevku pre športovca ku dňu porušenia. 

 

Čl. VIII.  Platnosť a účinnosť zmluvy, trvanie zmluvy 

 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednou zmluvnou stranou.  

2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od jej podpísania do konca kalendárneho roku, v ktorom 
športovec dosiahne 35 rokov veku športovca. 
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3) Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá, smrťou 
športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, zánikom STZ bez právneho nástupcu, dohodou, alebo 
odstúpením od zmluvy. 

4) Zmluvu nie je možné predčasne jednostranne vypovedať ani jednostranne okamžite ukončiť. 

5) Ukončenie platnosti zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby trvania je možné na základe písomnej 
dohody zmluvných strán. 

6) Odstúpiť od tejto zmluvy je možné len v prípade hrubého porušenia a nesplnenia podmienok tejto 
zmluvy druhou zmluvnou stranou a len pokiaľ oprávnená strana vopred písomnou formou upozornila 
na nedostatky plnenia zmluvy druhú zmluvnú stranu, dala jej 1 mesačnú lehotu k možnej náprave 
a k tejto náprave nedošlo. Platnosť zmluvy potom skončí posledným dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Týmto nie je dotknuté právo 
zmluvných strán na náhradu škody od druhej zmluvnej strany, ktorá porušila podmienky zmluvy. 

7) Upozornenie na nedostatky plnenia zmluvy a odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu 
musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane a musí obsahovať vytýkané nedostatky a dôvody 
odstúpenia, ktoré sa musia skutkovo vymedziť tak, aby ich nebolo možné zameniť s inými dôvodmi. 
Dôvody nemožno dodatočne meniť. Športovec alebo STZ môžu odstúpiť od zmluvy v lehote do troch 
mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na odstúpenie športovec alebo STZ dozvedeli, ale najneskôr do 12 
mesiacov odo dňa, kedy dôvod na odstúpenie vznikol. 

 

 

Čl. IX.  Záverečné ustanovenia 

 

1)  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú priamo upravené touto zmluvou, sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalších právnych predpisov platných na území 
SR. 

2)  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z realizácie, výkladu alebo ukončenia tejto 
zmluvy budú riešiť predovšetkým cestou dohody. Ak nie je vyriešenie sporu cestou dohody možné, môže 
sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť na miestny a vecne príslušný súd a riešiť spor súdnou cestou. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdneho sporu ohľadom ustanovení tejto zmluvy bude vecne a 
miestne príslušný súd podľa sídla STZ, ak to zákon nevylučuje. 

3)  Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy sú záväzné aj pre prípadných právnych nástupcov 
STZ. 

4)  Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou a po vzájomnej 
dohode oboch zmluvných strán. 

5)  Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v dôsledku zmeny či odlišného výkladu právnych predpisov alebo 
judikatúry súdu bude v niektorom z ustanovení tejto zmluvy nájdený dôvod neplatnosti právneho úkonu, 
zmluva ako celok naďalej platí, pričom za neplatnú bude možné považovať iba tú časť, ktorej sa dôvod 
neplatnosti priamo týka. Zmluvné strany sa zaväzujú toto ustanovenie doplniť či nahradiť novým 
dojednaním, ktoré bude zodpovedať aktuálnemu výkladu právnych predpisov a zmyslu a účelu tejto 
zmluvy. Pokiaľ v niektorých prípadoch nebude možné riešenie tu uvedené a zmluva by bola neplatná ako 
celok, zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne po tomto zistení uzavrieť novú zmluvu, v ktorej prípadný 
dôvod neplatnosti bude odstránený a doposiaľ prijaté plnenia budú započítané na plnenie zmluvných 
strán podľa takejto novej zmluvy. Podmienky takejto novej zmluvy vychádzajú  pritom z pôvodnej zmluvy. 

6)  Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch origináloch, pre každú stranu po jednom, ktoré majú rovnakú 
platnosť.  V prípade postupu podľa bodu 12) tohto článku je zmluva vyhotovená v 3 origináloch, pričom 
tretí originál obdrží klub. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku, a spravuje sa slovenským právnym 
poriadkom.  

7)  Zástupcovia oboch zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, že svoju vôľu 
uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za inak 
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jednostranne nevýhodných podmienok, že svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné a určité, 
preto ju na znak súhlasu podpisujú.  

8)  Športovec dáva podpisom tejto zmluvy výslovný súhlas STZ so spracovaním jeho osobitných osobných 
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to na účely plnenia predmetu tejto 
zmluvy. Súhlas je udelený na dobu trvania tejto zmluvy a ďalšie 3 roky po jej skončení. 

9)  Športovec berie na vedomie, že STZ uvedie jeho meno a údaje v zozname talentovaných športovcov, 
ktorý je povinný viesť a zverejniť v zmysle ustanovení §16, ods. 2, pís. d) Zákona č.440/2015 Z.z. o športe. 

10) STZ si vyhradzuje právo zredukovať finančný príspevok v prípade, že príde k zásadnej zmene v systéme 
fungovania prípravy talentovanej mládeže, resp. k zmene v systéme alebo výške prideľovania finančných 
prostriedkov zo strany MŠVVŠSR pre STZ. 

11) STZ si vyhradzuje právo zverejniť na internete (resp. stanoveným spôsobom) znenie tejto zmluvy alebo jej 
časti, zverejniť údaje alebo kópie z jednotlivých faktúr a vyúčtovaní a dokladov z vyúčtovaní, resp. 
zverejniť iné údaje v rozsahu a vo forme, určenej predpisom MŠVVaŠ SR, resp. určenej zmluvou 
o poskytnutí príspevku uznanému športu zo strany MŠVVaŠ SR pre STZ. 

12) V prípade písomného súhlasu športovca (resp. jeho zákonného zástupcu) a klubu, ktorého je členom, 
môže byť individuálny finančný príspevok pre športovca vyplatený priamo príslušnému klubu, so 
zachovaním účelu použitia finančného príspevku na zabezpečenie športovej prípravy, tréningovej činnosti 
a účasti športovca na tenisových turnajoch. Tento súhlas bude vyjadrený podpisom dodatku k tejto 
zmluve. 

 

 

Príloha : Formulár pre vyúčtovanie finančného príspevku. 

V …………………………. dňa ……………………………….   V Bratislave,  dňa ………………………………  

 

 

…………………………………………………………………....  ………………………………………………………………….... 
 Športovec      STZ     
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Dodatok č. 01/2017 
 

k Zmluve o finančnom príspevku pre športovca č.2189.... 

 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
uzatvorenej dňa xx.xx.2017 medzi športovcom a STZ. 

 
1. ŠPORTOVEC: 
Meno a priezvisko :         
dátum narodenia :    krajina narodenia : 
rodné číslo :      štátna príslušnosť : 
Trvale bytom:    
Korešpondenčná adresa:   
Telefonický kontakt :    email:  
Samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov :  
Zastúpený zákonným zástupcom : (meno a priezvisko, vzťah) 
ďalej len „športovec“ 

 

a 
2. ORGANIZÁCIA : 
Názov :    Slovenský tenisový zväz 
IČO:    30811384 
DIČ:    2020888584 
Sídlo:    Príkopova 6, 83103 Bratislava 
Bankové spojenie:  Tatrabanka, a.s.,  číslo účtu: 262 583 8590  / 1100 
Zastúpený:   RNDr. Tibor Macko, prezident,  Ing. Igor Moška, generálny sekretár 
Zapísaný v registri :   občianskych združení MV SR pod č. VVS/1 – 900/90-36 
ďalej len „STZ“. 

 
a 
3. KLUB : 
Názov :      
Sídlo   :  
IČO    :  
DIČ    :  
Bankové spojenie   :  
Samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov :  
Zastúpený    :                                            , predseda klubu 
Zapísaný v   : Občianskych združení na Min. vnútra SR, č.  
ďalej len „klub“. 

 
1) Športovec a klub vyjadrujú svoj výslovný súhlas, že individuálny finančný príspevok pre športovca, na 

ktorý má športovec nárok v zmysle Zmluvy, bude vyplatený priamo na účet klubu, ktorého je 
športovec členom, so zachovaním účelu použitia finančného príspevku na zabezpečenie športovej 
prípravy, tréningovej činnosti a účasti športovca na tenisových turnajoch. 

2) Práva a povinnosti športovca, uvedené v Čl.VI. Zmluvy, prechádzajú podpisom tohto dodatku na 
klub. 

3) V prípade, že klub stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle Zákona č.440/2015 
Z.z. o športe, športovec opätovne nadobúda vo svojom mene práva a povinnosti uvedené v Čl. VI. 
Zmluvy a STZ poukáže finančný príspevok, resp. jeho časť na účet športovca. 
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4) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú priamo upravené touto zmluvou, sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalších právnych predpisov platných na 
území SR. 

5) Tento dodatok je vyhotovený v troch origináloch, pre každú stranu po jednom, ktoré majú rovnakú 
platnosť.   

6) Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, že svoju vôľu uzavrieť 
túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok, že svoje prejavy považujú za dostatočné, zrozumiteľné 
a určité, preto ju na znak súhlasu podpisujú.  

 
 

V …………………………. dňa ……………………………….   V Bratislave,  dňa ………………………………  

 

 

…………………………………………………………………....  ………………………………………………………………….... 
 športovec       STZ      
 

V …………………………. dňa ………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………....   
 klub  
 


